
Vloženo: 31.1.2008 

Usnesení 
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Helvíkovice,  

konaného dne 25.1.2008 od 19.00 hodin  

v sálku obecního úřadu. 
  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1.      Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání a vyřízení 
připomínek občanů. 

2.      Zprávu o práci obecního úřadu. 
3.      Zprávy předsedů výborů. 
4.      Zprávu o  hospodaření obce za rok 2007. 

  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1.      Rozpočet obce na rok 2008 v celkové výši 7 745 000,- Kč 
na straně příjmů i výdajů.  

2.      Hospodaření MŠ za rok 2007. Hospodářský výsledek ve výši 
38.289,85 Kč bude převeden do rezervního fondu MŠ a 
částečně použit na úhradu ztráty z minulých let. 

3.      Prodej budovy čp. 40, stavebního pozemku parc. číslo 115 a 
pozemku parc. číslo 48/1 vše v k.ú. Helvíkovice  za celkovou 
prodejní cenu 1 850 000,- Kč, žadatelům J. V. a manželům K.  

4.      Pro prodej stavebních  pozemků  na Skále jednotnou kauci 
ve výši 100 000,- Kč za jeden pozemek. Podmínkou vrácení 
kauce je zkolaudování rodinného domu na pozemku do deseti 
let od data podpisu kupní smlouvy. 

5.      Prodej stavebních pozemků parc. číslo 19/17, 19/18 a 
19/19 vše v  k.ú. Helvíkovice za prodejní cenu 370,- Kč za m2 
manželům J. a B. H. bytem Praha. 

6.      Inventarizaci majetku obce k 31.12. 2007.  
7.      Finanční dar starostovi obce ve výši 6 000,- Kč měsíčně na 

období leden až prosinec 2008. 
  
  
 Usnesení bylo schváleno všemi šesti přítomnými zastupiteli. 
  
V Helvíkovicích dne 25.1. 2008                                                     
zapsal:  MVDr. Petr Šalanský, starosta 
Ověřovatelé zápisu: Felcman Miroslav,Holubář Vladislav 
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